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วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม

หลายปมาแลว ตอเนื่องมานบัทศวรรษ มเีสยีงแสดงความ
วติกกงัวลบาง บนวาบาง ท้ังเสยีงพดูอยางชาวบานทีแ่พรกระจาย
ไปในสังคม และเสียงแจงขาวและคาํรายงานอยางเปนทางการใน
วงงานการศึกษาวา ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาต่าํ เด็กนัก
เรยีนไทยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดอยลงไปๆ จนตองใชคาํวาเปน
วกิฤตคิณุภาพของการศกึษาไทย

อยางไรกต็าม เสยีงทีพ่ดูทีว่ากนันี ้ มุงไปยงัผลการศกึษาใน
ระบบจัดตัง้ สาํหรบัผูเยาว ท่ีอยูในสถานศกึษา

มองกวางออกไป ในยคุสมยัทีถ่อืกนัวาเจรญิกาวหนาอยางยิง่
แลว เปนยคุไอที ท่ีคนเขาถงึและใชขาวสารขอมลูไดทันทอียางแทบ
ไมมขีีดจาํกดั หวงักนัวา เมือ่คนมโีอกาสในการศกึษาเตม็ท่ี การ
ศกึษาตลอดชวีติจะสมัฤทธิ ์จะเปนสงัคมอดุมปญญา
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แตสภาพทีเ่ปนจรงิปรากฏวา ไอทีมบีทบาทเดนในสงัคมไทย
เพียงในดานสนองการเสพบริโภค หาไดเปนเครื่องหนุนการศึกษา
อยางที่คาดหมายไม คนไทยก็ยังคงอยูในสถานะเปนนักเสพผล
ความเจรญิ มใิชเปนผูสรางสรรคความเจรญิ คนไทยทัว่ไปยงัคงมี
ลกัษณะออนแอ รอรับผล ถกูกระทบและถกูกระทาํโดยไอท ี มาก
กวาจะไดประโยชนจากไอท ี เปนเพยีงนกับรโิภคปากเตบิ มใิชเปน
นักผลติมอืหนึง่

ขณะที่สังคมไทยประสบปญหาหนักในดานคุณภาพคน แต
กวางออกไป สังคมไทยนั้นก็อยูทามกลางกระแสความเจริญของ
โลกซึ่งคางคาอยูในยุคของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน มนุษยชาติถูก
คกุคามอยางรนุแรงจากปญหาธรรมชาตเิสยี สิง่แวดลอมเสือ่มโทรม 
จนบดันีห้นกัถงึขัน้เฉยีดใกลตอความดบัสิน้

ปญหาใหญน้ีสบืสาวไป กชั็ดวาเกดิจากแนวคดิหลกัทีขั่บดนั
อารยธรรมตะวันตกใหเจรญิมาในทศิทางนี ้ คอื แนวคดิทีจ่ะพชิิต
หรือเอาชนะธรรมชาต ิ ซ่ึงดาํเนนิมาดวยกนักบัการทีม่นุษยมองตวั
เองแยกตางหากจากธรรมชาต ิและมองธรรมชาตเิปนปฏปิกษ

แนวคิดพิชิตธรรมชาติน้ัน นํามาสูปญหาที่รุนแรงแหงการ
พฒันาทีไ่มยัง่ยนื กเ็พราะแนวคดินัน้ถกูนาํมาใชขับดนัการลงทนุลง
แรงของมนษุยในกจิกรรมแหงงานอตุสาหกรรม ท่ีจะผนัวตัถดุบิจาก
ธรรมชาติมาสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจ ท่ีจะใหมนุษยมีสิ่งเสพ
บริโภคพรัง่พรอม เพือ่จะไดเปนสขุสมบรูณ
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แตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรน้ัน เปนแนวคิดแหงเศรษฐกิจ

เพื่อสนองความตองการเสพบริโภค ไมใชเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพ
ชีวติ หรอืเพือ่การมชีีวติทีด่ ีเปนเศรษฐกจิเพือ่การบาํรงุบาํเรอคน ไม
ใชเศรษฐกจิเพือ่การพฒันาชวีติของเขา

เศรษฐกจิเพือ่สนองความตองการเสพบรโิภค หรอืเศรษฐกจิ
เพือ่การบาํเรอผสัสะของคนนัน้ ตัง้อยูบนฐานความคดิทีม่องความ
สุขในมิติเดียววา มนุษยไดความสุขจากการสนองความตองการ
เสพบรโิภค ยิง่ไดเสพมาก กย็ิง่ไดสขุมาก

แนวคดิเศรษฐกจิแบบนี ้ ทําใหการไดความสขุของมนษุย ข้ึน
ตอการลางผลาญทรัพยากร ทําใหความเจริญเติบขยายของ
เศรษฐกิจ คือกระบวนการพัฒนาในยุคที่เปนมานี้ มีความหมาย
เปนการเบยีดเบยีนธรรมชาต ิ และทาํลายสิง่แวดลอม เปนแกนของ
ความขดัแยงในระบบการดาํรงอยูของมนษุย ท่ีปรากฏออกมาเปน
ปญหาการพฒันาทีไ่มยัง่ยนื อยางทีก่ลาวแลว

พรอมกนันัน้ มนุษยท่ีแสวงสขุจากการเสพบรโิภค ซ่ึงพากนัหา
ทางเสพบรโิภคใหมากทีส่ดุ เพือ่จะไดเปนสขุใหมากทีส่ดุ กต็องแยง
ชิงความสขุกนั ดวยการแยงชงิทรพัยากร เปนตน ซ่ึงนอกจากซ้าํเตมิ
ปญหาสิง่แวดลอมแลว กก็อความขดัแยง ทําใหเกดิปญหาสงัคม 
ตั้งแตการทะเลาะวิวาทระหวางบุคคล จนถึงสงครามทั้งรอนและ
เยน็ระหวางประเทศ ตลอดจนการครอบงาํเอาเปรยีบกนัในเวทโีลก

มนุษยผูแสวงหาและเสพสขุจากการเสพบรโิภค ซ่ึงมชีีวติอยู
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ทามกลางความขดัแยงแยงชงิ ท้ังกบัธรรมชาต ิและกบัเพือ่นมนษุย
ดวยกนันัน้ แมจะมคีวามสขุในการบาํเรอผสัสะ แตจิตใจชัน้ในของ
เขา ลกึเขาไป กไ็มพบความสงบสขุ

ยิง่ปญญามองไปไมเหน็ความสอดคลองกลมกลนื ไมปลอด
โปรงโลงเปนอสิระ กเ็กดิความขดัแยงหรอืความสบัสนทางปญญา 
ยิง่อยูนานไป ความขดัแยงในจติใจของตวัเองกย็ิง่เพิม่ทว ีไมมคีวาม
สุขที่แทจริง และยิ่งตองคอยหาเอาสขุจากการสนองผสัสะมากลบ
ภาวะขาดความสงบสขุภายในนัน้ไว ทําปมปญหาใหซับซอนยิง่ขึน้

จะเห็นวา จากปญหาคุณภาพคน ซ่ึงสําคัญมากอยูแลว
สําหรับการพัฒนาสังคม เปนตน ลึกลงและกวางออกไป ยังมี
ปญหาในระดบัฐานความรูเขาใจ และแนวคดิ ซ่ึงเปนเรือ่งใหญยิง่กวา
น้ันรองรบัอยู ซ่ึงเปนปญหาของอารยธรรมทัง้หมด

ในหลายเรื่องหลายแง ยิ่งคนมีคุณภาพสูง ถานาํคนนั้นไป
สนองแนวคดิทีผ่ดิ ตัง้จดุหมายผดิขึน้มาแลว กย็ิง่ทาํใหผลในทางที่
ผดินัน้เกดิขึน้มาก และรุนแรงหนกัเขาไปอกี

กวางออกไป แนวคดิทีผ่ดิ ท่ีเอยีง หรอืสดุโตงนัน้ มกัจะสราง
เจตจาํนงที่ทรงพลงั ซ่ึงทาํใหเกดิทัง้ภยัพบัิตแิละสิง่ทีเ่รยีกวาความ
เจรญิอยางมุงดิง่และพุงโดงไปไดเขมแขง็แรงไกล

เปนอนัวา ปญหาใหญรายแรงของโลก ซ่ึงเปนจดุคบัขันของ
อารยธรรม เปนปญหาทีเ่กดิจากการกระทาํของมนษุยเอง อนัสบื
เนื่องจากปญหาที่ลึกลงไป คือ ฐานความรูเขาใจที่เอียงตะแคง
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แหวงเวา และแนวคดิทีเ่ฉผดิทาง

ฐานความรูเขาใจ เปนทีร่องรบัและหนนุแนวคดิ ตลอดจนเจต
จํานงทีส่นองแนวคดินัน้

ดงูายๆ ความคดิความเหน็ ถกูนาํ ถกูจาํกดัและกาํจดั โดย
ความรูความเขาใจ ดงัเชน เมือ่ยงัไมรูวาเมฆฝนเกดิจากน้าํทะเลถกู
แดดเผาระเหยขึน้มา ความคดิเหน็วาพญานาคพนน้าํมาเปนฝน ก็
เกิดขึ้นได แตเมื่อความรูเรื่องน้ําทะเลระเหยเปนเมฆเกิดขึ้นแลว 
ความคดิเหน็วาพญานาคพนน้าํ กห็ายไป

วิทยาศาสตร ข้ึนแลว แรมลง

ตลอดยคุสมยัใหมท่ีผานมา ความคดิหมายทีจ่ะเอาชนะธรรม
ชาต ิ ดวยการลวงใหรูความลบัของมนั แลวจะไดจัดการมนัไดตาม
ปรารถนา เปนแรงขับดันอยูเบื้องหลังพฒันาการของวทิยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรจึงไดเปนปจจัยหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีอยู
เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหมนุษยบรรลุความพรั่งพรอมในสิ่งเสพ
บริโภคทีจ่ะมคีวามสมบรูณพนูสขุสมหมาย

แตวทิยาศาสตรยอมรับ ศกึษา และรูความจรงิของธรรมชาติ
เฉพาะดานวัตถุเทานั้น  ไมยอมรับและไมศึกษาธรรมชาติดาน
นามธรรมทางจติใจ

วิทยาศาสตรแบบนีไ้ดเปนใหญในการนาํทางความเจรญิกาว
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หนาของอารยธรรม เปนหลกัอางองิ และเปนมาตรฐานตดัสนิความ
จริงความถกูตองของสิง่ทัง้หลายมาตลอดเวลาเกอืบ ๔๐๐ ป นับ
แตการปฏวิตัวิทิยาศาสตร (ค.ศ.1543/พ.ศ.๒๐๘๖)

ครัน้แลว พอขึน้ครสิตศตวรรษที ่ 20 กไ็ดเกดิความเปลีย่น
แปลงครัง้ใหญในวงการวทิยาศาสตร ท่ีถงึกบัเรยีกวาเปนการปฏวิตัิ
วทิยาศาสตรครัง้ที ่๒ ซ่ึงไดสัน่คลอนความมัน่ใจในวทิยาศาสตรลงไป

พดูอยางชาวบานวา วทิยาศาสตรคลายความศกัดิส์ทิธิ ์ โดย
เฉพาะไดทําใหเกดิม ี new physics ซ่ึงการมองและความรูเขาใจ
ความจรงิของธรรมชาตเิปลีย่นพลกิไปอยางแทบจะสิน้เชงิ

วิธีมองความจรงิและความรูเขาใจของวทิยาศาสตรเทาทีเ่ปน
มาอนัเคยมัน่ใจสนทิ กลายเปนความผดิพลาด หรอือยางนอยไม
อาจปลงใจ คาํกลาวของนกัวทิยาศาสตรช้ันนาํสกั ๒-๓ ทาน กพ็อ
จะเปนคาํสรปุภาวะแหงความเปลีย่นแปลงนีไ้ด

ดงัที ่เซอร อาเธอร เอดดงิตนั กลาววา “... การสาํรวจโลกภายนอก
ดวยวธิกีารของวทิยาศาสตรทางฟสิกส จะไมนาํเราไปถงึความจรงิทีเ่ปนตวัแท
ได แตพาเราไปถงึไดแคโลกแหงสัญลักษณทีเ่ปนแคเงา”๑ และ เซอร เจมส 
จีนส วา “... เปนการยอมรบัทัว่ไปวา เรายงัแตะไมถงึความจรงิขัน้สุดทาย”๒
                                                                                                    
๑ “We have learned that the exploration of the external world by the 

methods of the physical sciences leads not to a concrete reality but 
to a shadow world of symbols.”

 [Sir Arthur Stanley Eddington, The Nature of the Physical World (new York: 
Macmillan, 1929), p. 282]

๒ “... the most outstanding achievement of twentieth-century physics is 
not the theory of relativity with its welding together of space and 
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การมองชวีติ มองโลก มองธรรมชาตเิปลีย่นไป ความคดิแยก
สวน (reductionism) และทศันะจกัรกล (mechanistic view) แบบ
นิวตนั (รวมทัง้เดคารตส) ถกูตตีกไป

ตอมา ความคดิองครวม (holism) กเ็ฟองขึน้ คนพดูกนั ตืน่
กนั กบัถอยคาํจาํพวกวา องครวม ความคดิเชงิระบบ บูรณาการ 
สมดลุ ดลุยภาพ

ความกาวหนาที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหญซ่ึงมีฟสิกสเปนผู
นํานี ้ มาประจวบกบัชวงเวลาทีผ่ลผลติ ผลพวง ผลพวง และผล
พลอยตางๆ อนัเกดิจากวทิยาศาสตร ผานออกมาทางวทิยาศาสตร
ประยกุต เทคโนโลย ีและอตุสาหกรรม ท่ีคนสมยัใหมไดเสพผลและ
นิยมชมชืน่มานาน ไดเริม่แสดงผลในทางลบขึน้มา (สวนมากเปน
ดานเคม ี สมัพนัธกบัชีววทิยา) แลวตอมาไมนาน ขาวในทางทีน่า
หวาด นาระแวง พงึระวัง กท็ยอยตามกนัมา

เรือ่งทีค่นไทยรูกนักวางขวาง มตีวัอยางเดนๆ เชน กรณยีา
เมด็สชีมพ ู (chloramphenicol) ท่ีเริม่ผลติเมือ่ป 1949 (๒๔๙๒) 
ชาวบานชืน่ชมใชกนัเปนยาครอบจกัรวาล วางขายกนัเกลือ่น ตอมา
คนตายกันไปๆ ไมรูเหตุ ไดความวาเพราะยานี้ทําใหไขกระดกูไม
                                                                                                      

time, or the theory of quanta with its present apparent negation of the 
laws of causation, or the dissection of the atom with the resultant 
discovery that things are not what they seem; it is the general 
recognition that we are not yet in contact with ultimate reality.”

 [Sir James Jeans, The Mysterious Universe (Cambridge University Press, 1931), p.111]
 (นักวทิยาศาสตรรุนใกลอยาง Stephen Hawking กพู็ดทํานองน้ี ซึง่ไมจําเปนตองยกมาอาง ใหยดืยาว)
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ผลติเลอืด ตอมากก็รณ ีดดีทีี (DDT) ซ่ึงแพรหลายยิง่กวานัน้ แลวก็
กรณียาธาลิโดไมด (thalidomide) กระทั่งถึงกรณีสาร CFC

(chlorofluorocarbon) ท่ีใชกนันาน กวาจะรูวามนัทาํใหเกดิชอง
โหวในชัน้โอโซน

เวลาผานมาๆ มวลชนทีเ่คยตืน่เตนนยิมใชผลติภณัฑสารเคม ี
ตัง้แตในครวั ในบาน โรงพยาบาล สาธารณสถานทัง้หลาย โดยชืน่
ชมในความออกผลศกัดิส์ทิธิ ์ กค็อยๆ เปลีย่นทาท ี กลายเปนหวาด 
ระแวง คอยระวงั พยายามเลีย่ง ตลอดจนบางพวกไมยอมใชเลย 
กลวัปญหาทัง้ตอชีวติ ในเรือ่งสขุภาพ และปญหาตอสิง่แวดลอม

เมื่อแรงศรัทธาตอวิทยาศาสตรออนลง และอํานาจกุมใจ
กาํกับปญญาของวทิยาศาสตรน้ันถอยกาํลงั เรือ่งลีล้บัจําพวกไสย
ศาสตร ผสีาง โหราศาสตร (รวมอยูในเรือ่งทีเ่ดีย๋วนีม้คีาํเรยีกขึน้มา
ใหมวา “จิตวญิญาณ” คอืพวก the spiritual น่ันเอง) ซ่ึงถกูหวัเราะ
เยาะ คนทีเ่ชือ่ถอืเหนยีมอาย ทําอยางแอบๆ ซอนๆ มานานตลอด
ยคุแหงความคลัง่ไคลวทิยาศาสตร (scientism) ตอนนีก้ก็ลบัเฟอง
ข้ึนมาใหม ปรากฏตวัแสดงตนอยางมเีกยีรต ิหรอืโกทีเดยีว

เปนปรากฏการณท่ีนาหวงใยวา มนุษยท่ีวาเจรญิกไ็มไปไหน 
ไดแคแกวงจากสดุโตงขางหนึง่ กลบัไปหาสดุโตงอกีขางหนึง่เทานัน้

เมื่อวัตถุนิยมเชิงปญญาเสื่อมลง (ความนิยมวัตถุในเชิง
ตณัหาไมเสือ่มลง แตดเูหมอืนยิง่แรงขึน้) เรือ่งทางดานจติใจกไ็ดรับ
ความสนใจมคีณุคาสงูขึน้มา
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คาํวา สมาธ ิ วปิสสนา สมถะ กรรมฐาน ซ่ึงเมือ่ ๕๐ ปกอน 

เลอืนรางลงไป กลายเปนคาํคร ึ ท่ีคนสมยัใหมมองเหยยีดๆ ฟงแลว 
จะยิม้หัว มาถงึยคุนี ้ กลบัเปนคาํสาํคญั มคีวามหมาย คนพดูถงึ
ดวยทาทมีองสงู

ท้ังทีเ่นือ้แทของวทิยาศาสตรกค็อืการศกึษาใหรูความจรงิของ
ธรรมชาติ สาระก็คือความรูเขาใจธรรมชาติ แตดวยเหตุท่ีวิทยา-
ศาสตรแบบที่เรารูจักกันนี้ นอกจากมองเพียงความจริงดานวัตถุ
แลว กป็รากฏตวัออกมาทางวทิยาศาสตรประยุกต ทางเทคโนโลย ี
และอตุสาหกรรม (บนฐานความคดิทีจ่ะพชิิตธรรมชาต)ิ

ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ในความเขาใจของคนทัว่ไป วทิยาศาสตร
นอกจากเปนเรือ่งทางวตัถแุลว กเ็ปนเรือ่งตรงขามกบัธรรมชาต ิ ไม
เปนธรรมชาต ิไมเอาธรรมชาต ิอยางนอยกห็างเหนิจากธรรมชาติ

พอวทิยาศาสตรเสือ่มภมูฐิานลงไป แนวคดิแบงซอยแยกสวน
ถกูตาํหน ิตอนนี ้ระบบปฏบัิตติางๆ ท่ีคาํนงึถงึจติใจ และใกลชิดถงึ
กนักบัธรรมชาต ิ มองเปนองครวม จัดการทัว่ทัง้ระบบ กไ็ดรับการ
ฟนฟหูรอืไดรับความเอาใจใส เรือ่งเกาๆ คนืชพีขึน้ อยางหมอนวด
ไทย สมนุไพร

เกดิมคีาํศพัทใหมๆ  ท่ีไมเคยไดยนิมากอน ดงัเชน ภมูปิญญา
ไทย ภมูปิญญาชาวบาน การแพทยแผนไทย (แตกวาจะหวนกลบั
มาสนใจกันนี้ ไมทราบวาภมูปิญญาโบราณทีถ่กูละเลยทอดทิง้มา
แสนนาน ไดสญูหายหมดไปแลวเทาใด)
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ตลอดจนภูมิปญญาโบราณของอารยธรรมแหงบุรพทศิอยาง

จีนและอนิเดยี กเ็ดนขึน้มา ในคาํวาการแพทยองครวม การแพทย
ทางเลอืก กโ็ยงไปถงึการแพทยแผนจนี โยคะ อายรุเวท เปนตน

การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา

เรื่องที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อยูในขอบเขตแหงภารกิจของการ
ศึกษาทั้งสิ้น เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต ทําใหบุคคล
พรอมและใฝท่ีจะรวมชวยสรางสรรคความดีงามงอกเงยและ
ประโยชนสขุแกสงัคม แกไขปญหาและนาํอารยธรรมไปในทศิทางสู
จุดหมายทีถ่กูตอง

การศึกษาไมใชเพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความ
ตองการของสงัคม เฉพาะอยางยิง่ มใิชมคีวามหมายเพยีงเปนการ
ฝกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ เหมือนวาเอาแคใหคนหากินไดเกงเทานัน้ 
แตจะตองทาํหนาที่แตงสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่
ถกูตองดงีามยัง่ยนื

ถาชวีติและสงัคม ตลอดจนอารยธรรมเดนิผดิทาง การศกึษา
ก็จะตองนําในการแกไข และพาหันกาวไปในทางที่ถูกตอง คือ 
พฒันาคนใหสามารถ มใิชเพยีงทีจ่ะรบัใชสงัคม หรอืคอยตามสนอง
กระแสสังคม แตใหสามารถนําสังคม อยางนอยรวมสรางสรรค
สงัคมอยางมจุีดหมายระยะยาวของความเปนมนษุย มใิชเพยีงจดุ
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หมายแคการมกีนิมเีสพใหเปนอยูได

อยางไรกต็าม การศกึษาแบบสมยัใหม ท่ีดาํเนนิตามแนวทาง
อยางตะวันตกนี้ แมวานักปราชญตะวันตกเองหลายทานจะให
ความคิดทางการศึกษาในเชิงสรางสรรคชีวติและสงัคม แตในทาง
ปฏบัิต ิพอดาํเนนิการจรงิ กเ็นนกนัทีจ่ะผลติทรพัยากรคนดานตางๆ 
มาสนองความตองการทางเศรษฐกจิและสงัคมเปนสาํคญั

บางทใีนประเทศตะวนัตกเอง เมือ่สงัเกตด ู จะเหน็การศกึษา
ท่ีสนองจดุหมายสองชัน้ ท้ังสนองสงัคมทีเ่ปนอยู และใหมคีนอยาง
เลศิทีส่ามารถสรางสรรคปรับแกนําสงัคมตอไปได แตประเทศทีนํ่า
ระบบของเขามาใช อาจจะทาํไดเพยีงชัน้เดยีว

แมกระน้ันกต็าม ในอารยธรรมสมยัใหมแบบตะวนัตกนี ้ ถงึ
จะพัฒนาคนที่จะสามารถสรางสรรคสังคม แตเมื่อมีฐานความรู 
แนวความคดิอยางทีว่ามา ท้ังแยกตวัเปนปฏปิกษ จะเอาดดีวยการ
พชิิตธรรมชาต ิท้ังมองความจรงิเนนแตดานวตัถ ุท้ังมองความสขุมุง
ไปท่ีมิติของการหาวัตถุมาบําเรอผัสสะ จึงนําอารยธรรมเอียงขาง
ตะแคงและสุดโตงจนจวนเจียนจะนาํมนุษยชาติใหกาวบนทางแหง
หายนะ ไปสูความพนิาศ

เวลานี ้ กเ็หน็ชดัแลววา ตะวนัตก หรอือารยธรรมปจจุบันนัน้ 
ตระหนกัในความผดิพลาด และหวัน่ใจตอความวบัิตขิองมนษุยชาต ิ
ตองการหาทางออก แตยงัหาเหน็ทางนัน้ไม

ขอท่ีนาหวัน่เกรงอยูท่ีวา มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวนัตกนัน้ 
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มกัจะแลนไปสูความสดุโตง ดงัทีเ่ขาไดแสดงออกใหเหน็แลว เชน 
ในยคุวฒันธรรมสวนกระแส (counterculture) พอรูตวัวาหางเหนิ
จากธรรมชาต ิ เหน็ธรรมชาตเิปนดงัศตัร ู กเ็ปลีย่นไปเปนอยูอยาง
ปลอยตวัตามธรรมชาต ิ (บางทคีดิเอาเองดวยวาอยางนัน้คอืวธิแีบบ
พทุธศาสนา แตท่ีแทเปนแคสดุโตง) พอเหน็วาระบบสงัคมของตวัที่
แขงขนัแยงชงิกนันัน้ไมด ี กล็ะทิง้สงัคมไป ไมเอาระเบยีบแบบแผน
กติกาของสังคม (บางทีคิดเอาเองดวยวาอยางนั้นคือวิธีแบบพุทธ
ศาสนา แตท่ีจริงเปนเพยีงปฏกิริิยา) ดงันีเ้ปนตน

ขณะทีอ่ารยธรรมมฐีานความคดิเอยีงตะแคงแหวงโหวอยูเชน
น้ัน การศกึษา ซ่ึงกเ็ปนสวนหนึง่ของอารยธรรม และควรจะเปนสวน
สําคัญที่นําทางและปรับแกอารยธรรม แตการศึกษาก็ไมมีกาํลังที่
จะหยัง่ลงไปจดัการใหถงึฐานความรูและแนวคดิของอารยธรรม

ดงันัน้ การศกึษาแทนทีจ่ะนาํทางอารยธรรม บางทเีมือ่ขัดกบั
ฐานความคิดของอารยธรรม การศึกษาก็ตองแกวงไปเพราะแรง
กระทบจากฐานความคดิของอารยธรรมนัน้ ในทีส่ดุกเ็ลยมาวนอยู
กบัการสนองกระแสสงัคม

Child-Centered Ed. พองแลวยุบ ยุบแลวพอง

จะเหน็ไดดงัการศกึษาอยางทีเ่รยีกวา “มเีดก็เปนศนูยกลาง”  
(child-centered education) ซึง่เตบิโตมากบัแนวคดิการศกึษา
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แบบกาวหนา (บางทเีรียกรวมกนัวา child-centered progressive

education) แมจะมตีนคดิในยโุรปตัง้แตครสิตศตวรรษที ่ 18 แต
มาจัดและพัฒนาเดนขึน้ในอเมริกาเมือ่จะยางขึน้ ค.ศต.ที ่ 20 
โดยมีบุคคลสําคัญที่เปนผูนําความคิดและเปนแกนในการสืบสาน 
คอื John Dewey

การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ใหคติท่ีดี
และความคิดใหมๆ ท่ีสมช่ือวากาวหนา แกการพฒันาการศกึษา 
เปนอนัมาก แตกถ็กูวจิารณและคดัคานอยางแรงดวย

ท่ีจริง การศกึษาทีถ่อืเดก็เปนศนูยกลางนี ้ มสีาระสาํคญัทีขั่ด
กบัพืน้ฐานของสงัคมอเมรกินั ดงูายๆ อเมรกิาเปนสงัคมทีเ่ชดิชกูาร
แขงขัน ถือการแขงขันเปนหัวใจของการสรางความเจริญกาวหนา 
มุงใหคนมคีวามเขมแขง็แกรงกลาสามารถในการแขงขนั

แนวคิดนี้มีฐานในพื้นเพภูมิหลังของอเมรกินัทีส่อดคลองและ
หนนุกนัทกุชัน้ ตัง้แตตืน้ทีส่ดุ คอืลทัธปิจเจกนยิมทางเศรษฐกจิแบบ
ทุนนิยม ซ่ึงอเมริกันเคยไปไกลถึงขนาดเอาไปประสานกับลัทธิ
ดารวินเชิงสังคม ใหมีการแขงขันกันเต็มท่ีอยางไมมียั้งไรขอจํากัด 
(unrestricted competition) ใครดใีครอยู ใครออนแอ ใครแย ก็
อยาชวย ตองปลอยใหลมละลายตายไป แลวสงัคมกจ็ะไดคนและ
องคกรทีเ่กงกาจยอดเยีย่ม

ลกึลงไป ไดแกคตบุิกฝาขยายพรมแดน (“frontier” หรอืเรยีก
เตม็วา “frontier expansion”) ท่ีคนอเมรกินัสรางชาตสิรางประเทศ
ของตน นับแตหนภียัจากยโุรปมาขึน้ฝงอเมรกิาดานมหาสมทุรแอต
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แลนตกิเมือ่ ๔๐๐ ปกอน แลวมุงไปเอาโชคลาภขางหนา ดวยการ
ผจญภยับกุฝาหาทีอ่ยูท่ีกนิขยายดนิแดนมาใชเวลา ๓๐๐ ป เฉลีย่ป
ละ ๑๐ ไมล จึงไดดนิแดนทัง้หมดจดฝงมหาสมทุรแปซฟิกตลอด
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล (เทยีบตรงขามกบัคตไิทยทีว่า “ในน้าํมปีลา 
ในนามขีาว” เหมอืนพดูวา อยูน่ีสบายดแีลว อยาไปไหนเลย)

แลวลกึลงไปอกี กค็อืแนวคดิพชิิตธรรมชาต ิ ท่ีวาขางตน ซ่ึง
สอนใหคนสรางความสําเร็จและความมั่งคั่งพรั่งพรอมดวยการคิด
คนหาความรู แลวพัฒนาวิธีการและเครื่องมือท่ีจะมาจัดการกับ
ธรรมชาตใิหสนองความตองการของตน

ฐานความคิดและเจตจาํนงทุกระดับท่ีวามานั้น ปลุกปนคน
อเมรกินัใหเขมแขง็แกรงกลาในการบกุฝาและแขงขนั ซ่ึงถอืวาเปน
หัวใจของการสรางสรรคความเจรญิกาวหนาดงัทีว่ามานัน้

แตการศึกษาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง ของพวกสายกาวหนา 
(progressive) น้ี เนนการรวมมอืกนั (cooperation) กบัท้ังคาํนงึถงึ
ตวัเดก็เปนสาํคญั

พวกฝายตรงขาม คอืพวกสบืสายประเพณ ี(traditional) หรอื
ฝายอนรัุกษ (conservative) ซ่ึงเนนการแขงขนั (competition) และ
ยึดเกณฑกําหนดทั้งทางวิชาการ ทางระเบียบวินัยความประพฤติ 
และคณุสมบัตท้ัิงหลาย ท่ีตัง้ไวเปนสาํคญั ถอืวาเดก็จะตองทาํใหได
ตามกําหนดใหถึงเกณฑน้ัน ก็มองการศึกษาแบบกาวหนาถือเด็ก
เปนศนูยกลางนี ้ วาจะทําใหเดก็ออนแอ ท้ังออนวชิาความรู ออน
หยอนวนัิย และออนแอในบคุลกิภาพ สาํรวย หยบิโหยง
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พรอมกนันัน้กม็นัีกการศกึษาอกีไมนอย ท่ีมองวา สองพวกนี ้
ท้ังสายกาวหนา และสายสบืประเพณ ีหรอืพวกอนรัุกษน้ัน เปนพวก
สดุโตง อะไรด ีไมวาของฝายไหน กค็วรจะรูจักเลอืกใช

ถาการศึกษาแบบถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ทําใหเด็กออนแอ
จริง กม็แีงดใีหมองไดสาํหรบัสงัคมอเมรกินั คอื ในเชงิการศกึษานี่
แหละ เมือ่มองกวางออกไป ปจจัยในพืน้ฐานและภมูหิลงัของสงัคม 
ยงัมกีาํลงัในการหลอหลอมเดก็มากกวาการศกึษาในระบบ

ถามองในแงน้ี ในเมือ่พืน้ฐานของสงัคมอเมรกินันัน้ มปีจจัย
ฝายทีจ่ะสรางเดก็ใหเขมแขง็เตม็พรัง่พรอมอยูแลว จนจะทาํใหแขง็
กระดางเกนิไป สาํหรบัสงัคมอเมรกินั ท่ีเปนสงัคมแขง็ มแีรงกดแรง
บีบกันหนักหนาอยูแลว การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนย
กลางนี้ ก็มาเปนปจจัยที่ชวยผอนใหคนอเมริกันโลงเบาและออน
โยนลงไดบาง เปนสวนชวยตะลอมสูสมดลุ

อยางไรกต็าม การศกึษาแบบกาวหนาทีถ่อืเดก็เปนศนูยกลาง
น้ี ก็ไดเจริญโดดเดนเปนที่นิยมอยูในอเมริกานานถึงครึ่งศตวรรษ
เศษ แตแลวกระแสความนยิมกพ็ลกิกลบัตกต่าํลงแทบจะทนัที

ท้ังนี ้ เพราะวา ในปลายป 1957 (พ.ศ.๒๕๐๐) สหภาพโซเวยีต
ประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียมลูกแรกชื่อ Sputnik I 

เปนผูนําเบกิยคุอวกาศ ทําใหอเมรกิาทัง้เสยีหนาและรูสกึดอย
คราวนัน้ ชาวอเมรกินั ซ่ึงตางกรู็สกึผดิหวงั เกดิความหดหูทอ

แท พากันหันมาติเตียนระบบการศึกษาของชาติตนวา เพราะ 
child-centered education น่ีแหละ จึงทาํใหคนอเมรกินัออนวชิา
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ความรู ออนแอในการทาํงาน ทําใหเทคโนโลยลีาหลงั ไมทันโซเวยีต 
จะตองแกไขปรับเปลีย่นจดัการศกึษากนัใหม

จากนั้น ชาวอเมริกันก็แหนงหนายเลิกราทิ้งการศึกษาแบบ
กาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง หันไปหาการศกึษาแบบถอืครแูละ
เนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง  (teacher- and subject-centered

education) อนัเปนแบบสายประเพณ ี ท่ีจะเรงรดัทางวชิาการและ
ระเบียบวนัิย เพือ่แขงขนัชงิกบัโซเวยีตในความเปนผูนําโลก

เวลาผานมา ๒๐ กวาป ในชวงทศวรรษ 1980s ชาวอเมริกัน
รูสกึอกีวา การศกึษาแบบถอืครแูละเนือ้หาวชิาเปนศนูยกลางนี ้ ทํา
ใหเดก็เครยีดกนันกั จิตใจไมสบาย เกดิความรูสกึแปลกแยก กผ็ละ
จากการศกึษาแบบถอืครแูละเนือ้หาวชิาเปนศนูยกลางนัน้ ไปๆ มาๆ 
อเมรกินักหั็นมาสนใจ child-centered education ใหมอกี

ท้ังนี ้ สมดงัทีนั่กวชิาการอเมรกินัเองกลาวไววา แนวคดิ ๒ 
สายนีม้โีชคชะตาทีพ่องยบุ-ยบุพอง ไปตามกาลเวลา๑

การศึกษาสากล ที่จะกูอารยธรรมใหอําไพ

อยางทีก่ลาวแลววา เรามองอารยธรรมเปนผลรวมแหงความ
เจริญของมนุษย แตผลรวมนี้มิใชเปนเพียงการเก็บเอาของใหญ

                                                                                                    
๑ “Such conservative and progressive ideas ... The fortunes of the two 

perspectives tend to wax and wane in accordance with the times.”
[“teacher education,” Encyclopædia Britannica 2009]
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นอยตางชิ้นมากมายมาหอรวมเขาดวยกัน แตมันเปนระบบแหง
องคาพยพที่หนวยทั้งหลายเปนสวนประกอบซึ่งสัมพันธเปนปจจัย
แกกนั โดยมคีวามเขาใจใฝปรารถนาบางอยางเปนฐาน และมแีนว
คิดความมุงหมายหรือเจตจาํนงที่สนองความเขาใจใฝปรารถนานัน้ 
เปนแรงขบักาํกบัทิศทางใหเคลือ่นสูจุดหมาย

ความเขาใจใฝปรารถนา และแนวคดิความมุงหมายหรอืเจต
จํานงนัน้ อยูในตวัมนษุย ซ่ึงเขาถายทอดสบืตอกนัมา และอารย-
ธรรมนัน้ เรากเ็รยีกวาอารยธรรมมนษุย

การศึกษาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของอารยธรรม เปน
หนวยยอยอันหนึ่งแหงองคาพยพของอารยธรรม แตเปนองค
ประกอบสําคัญในระบบความสัมพันธ โดยเปนปจจัยที่พัฒนา
มนุษยในดานตางๆ รวมท้ังสามารถแตงสรรคความเขาใจใฝ
ปรารถนาและแนวคดิความมุงหมายหรอืเจตจาํนงในตวัของเขา

ในอารยธรรมสมยัใหมท่ีเปนใหญครอบงาํโลกอยูในบดันี ้ เทา
ท่ีเปนมา จะเหน็ไดวา การศกึษาทาํงานพฒันาคนเพยีงแคบนฐาน
ความเขาใจใฝปรารถนาอยางเกาๆ และสนองแนวคิดความมุง
หมายหรอืเจตจาํนงทีส่บืมาอยางเดมิ (เชน แนวคดิพชิิตธรรมชาต)ิ

คนที่ผานกระบวนการศึกษาสําเร็จไปนั้น เขามาโดยมีฐาน
ความเขาใจและแนวคดิอยางไร กอ็อกไปอยางนัน้ หรอืเสรมิย้าํให
แนนขึน้อกี
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แนวคดิทางการศกึษาอนัหลากหลายนัน้ ท่ีดีๆ  กม็มีาก ท่ีดี
มากๆ กม็ไีมนอย แตเมือ่มองในภาพรวมของอารยธรรม แนวคดิ
ทางการศกึษาเหลานัน้ กเ็ปนเพยีงสวนประกอบยอยๆ ท่ีเลือ่นไหล
รวมไปดวยในกระแส โดยเปนแรงที่สนองทิศทางทําใหกระแสมี
กาํลงัมากขึน้

เมื่ออารยธรรมตั้งอยูบนฐานความเขาใจที่เอียงตะแคงและมี
แนวคิดผิดเพี้ยน ถาแนวคิดและระบบการศึกษานั้นผลิตคนไดดีมี
คณุภาพ คนทีเ่กงออกมา กย็ิง่ชวยเรงหรอืเสริมความเสยีหายใหรุน
แรงมากขึน้

การศกึษาทีแ่ทน้ัน มใิชมหีนาทีเ่พยีงแคสนอง ไมตองพดูถงึ
วาจะสนองกระแสสงัคม แตไมสนองแมแตกระแสอารยธรรม

การศกึษานัน้ มปีญญาเปนแกนนาํ จะตองรูเทาทนัหยัง่ลงไป
ถงึฐานความเขาใจและแนวคดิใหญของอารยธรรม และพฒันาคน
ใหมฐีานความเขาใจและแนวคดิอยางถกูตอง ท่ีจะนาํอารยธรรมไป
สูความเกษมศานตอนัยัง่ยนื

เวลานี้ก็ชัดเจนเต็มท่ีแลววา คนสมัยใหม โดยเฉพาะชาว
ตะวันตก พากันตื่นตระหนกตอภยันตรายอันอุกฤษฏท่ีเปนผลสืบ
เนื่องจากกระแสอารยธรรมของตน มีปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน 
และพวกคนที่เปนผูนําทางปญญาของอารยธรรมสมัยใหมน้ัน ก็
ประกาศกนัไปทัว่วา สาเหตแุหงปญหาเหลานัน้กค็อื ฐานความเขาใจ
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และแนวคดิทีผ่ดิพลาดในอารยธรรมของเขา ซ่ึงจบัไดทีละเรือ่ง ทีละ
อยาง แยกสวนออกไปเปนเสีย่งๆ

หันไปทางโนน ดูท่ีธรรมชาติ คนก็มองตัวแยกตางหากจาก
ธรรมชาต ิมองธรรมชาตเิปนปฏปิกษ มแีนวคดิพชิิตธรรมชาติ

ดท่ีูสงัคมมนษุย คนกเ็รงรดัวิง่ชงิซอกแซกหาทางแซงหนา กด
บีบเบยีดเบยีน เอาเปรยีบกนั วุนกบัการแขงขนัยือ้แยงผลประโยชน

ดูท่ีการมองความหมายของชีวิต คนก็พากันหวังความสุขสูง
สดุ จากการเสพบรโิภคบาํรงุบาํเรอใหมากทีส่ดุ

ดเูขาไปขางในใจ คนกทุ็กขเหงาเศราวาเหว มคีวามเครยีดกนั
มาก ฯลฯ

เขาตระหนกัปญหา พอเขาใจสาเหต ุ แตยงัไมเหน็ทางออก 
เขารูวาแนวคดิความเขาใจทีม่มีานัน้ผดิ แตยงัจบัไมไดวาทีถ่กูเปน
อยางไร

ดวยเหตน้ีุ โลกจงึตองการฐานความเขาใจและแนวคดิ ท่ีเปน
หลักสากลของการศึกษา คือเปนความจริงของธรรมชาติตาม
ธรรมดา ท่ีมวลมนุษยสามารถนําไปใชแกปญหาและสรางสรรค
ความดีงามอยางไดผลจริงเสมอเหมือนทั่วกันหมดทั้งสิ้น ซ่ึงพระ
พทุธศาสนาไดแสดงไว เพือ่ใหไดพนิิจพจิารณากนั

เมื่อชัดเจนวาตรงจุดของปญหา และมองเห็นสวางวาจะแก
ปญหาไดจริง ก็จะไดนําไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล บรรลุจุดหมายที่
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หวงัดงัประสงค
น้ีกค็อื การแกปญหาและการสรางสรรค ใหตรงเหตปุจจัย ใน

ระบบความสมัพนัธของสิง่ทัง้หลาย ท่ีโยงถงึกนัเปนอนัหนึง่อนัเดยีว 
ซ่ึงสามารถจะกูอารยธรรมมนุษยท่ีกําลังกรอนโทรมดวยสารพัน
ปญหา ใหกลบัฟนคนืขึน้มาสูความมคีณุคาทีรุ่งเรอืงอาํไพ

การศกึษาวถิพุีทธ คอืความหวงัทีแ่นชดัของมนษุยชาติ

มนุษยยคุปจจุบัน ไดเจรญิมาถงึขัน้ตอนหนึง่ ท่ีถอืไดวาเปน
จุดสงูสดุแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี ้อารยธรรมกไ็ดนําปญหาทีเ่ปน
ความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคอื ปญหาชวีติ
ปญหาสงัคม ท่ีบรรจบถงึความครบถวนดวยปญหาสิง่แวดลอม

พรอมน้ันก็ชัดเจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้ 
สามารถมอบปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน 
แตไมสามารถนาํมนษุยใหหลดุพนจากทกุขแหงปญหาเหลานัน้ได

ปญหาแหงความทกุขท้ังหมด ของมวลมนษุย ท่ีครบเตม็ท่ีใน
บัดนี ้อาจแสดงใหเหน็เปนวงกลมซอน ๓ ช้ัน

วงในที่สุด คือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือ
ปญหาความทกุขในจติใจของมนษุย แมเพยีงอยางหยาบทีส่ดุ คอื
ความเครยีด กเ็ปนปญหาหนกัยิง่ของมนษุยยคุปจจุบัน
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จากตวัเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คอื ปญหา

สงัคม อนัเปนความทกุขท่ีเกดิจากความสมัพนัธท่ีผดิ ซ่ึงกลายเปน
ความรนุแรงเบยีดเบยีนกนัระหวางมนษุย

วงนอกสุด ท่ีลอมรอบตวัมนษุยและสงัคม กค็อืประดาสิง่แวด
ลอม โดยเฉพาะระบบนเิวศ ซ่ึงเวลานีไ้ดเกดิปญหารายแรงทีส่ดุซึง่
คกุคามตอความอยูรอดของมนษุยชาติ

ปญหาสิง่แวดลอมน้ี เปนทีย่อมรบักนัแลววา เกดิจากแนวคดิ
ผดิพลาด ท่ีเปนฐานของอารยธรรมปจจุบัน คอื ความคดิความเชือ่
ท่ีมองเหน็มนษุยแยกตางหากจากธรรมชาต ิแลวใหมนุษยมทัีศนคติ
ท่ีเปนปฏปิกษตอธรรมชาต ิ มุงจะเอาชนะและมอีาํนาจทีจ่ะจดัการ
กบัธรรมชาต ิเพือ่สนองความตองการผลประโยชนของมนษุย

การที่จะแกปญหานี้ได มนุษยตองการฐานความเขาใจและ
แนวคดิใหม ใหแกอารยธรรมของมนษุย

น้ีกค็อืหลกัการและทางปฏบัิตสิายกลาง บนฐานแหงความรู
เขาใจตามเปนจรงิวา ธรรมชาตเิปนระบบแหงความสมัพนัธของสิง่
ท้ังปวง รวมท้ังมนษุยดวย ซ่ึงลวนเปนองคประกอบทีอ่งิอาศยัเปน
เหตปุจจัยแกกนั

มนุษยเปนองคประกอบพเิศษในระบบความสมัพนัธน้ัน โดย
เปนสวนทีเ่รยีนรูฝกหดัพฒันาได

เมื่อมนุษยน้ันไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติดีงาม ท้ังในดาน
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พฤติกรรม ท่ีจะเปนไปในทางเกือ้กลูกนั ในดานจติใจ ใหมเีจตจาํนง
ในทางสรางสรรค และในดานปญญา ใหเขาใจถูกตองถึงระบบ
ความสัมพันธท่ีอิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธน้ันดาํเนินไป
ดวยดไีดอยางไร

เมื่อมนุษยพัฒนาดีมีคุณภาพมากขึ้น ก็ยิ่งรูจักดําเนินชีวิต
และจดัดาํเนนิการทัง้หลาย ท่ีจะเกือ้หนนุใหระบบความสมัพนัธแหง
ธรรมชาติท้ังปวง อันรวมทั้งตัวมนุษยเองดวยนั้น เปนไปในทางที่
สมานเกื้อกูลกันมากขึ้น โดยที่วา ท้ังในตัวมนุษยเองก็มีความ
สามารถทีจ่ะเปนสขุไดงายอยางเปนอสิระมากขึน้ พรอมท่ีจะเกือ้กลู
ผูอื่นและมีความสุขดวยกันไดมากขึ้น และสามารถพัฒนาความ
สมัพนัธกบัสิง่แวดลอมในแนวทางทีเ่อือ้ตอความอยูดขีองกนัและกนั
ยิง่ขึน้ สูจุดหมายทีจ่ะใหมนุษยเขาถงึโลกทีเ่ปนสขุไรการเบยีดเบยีน

น่ีกค็อื การพฒันาคนใหเจรญิงอกงามขึน้ เปนมนษุยชน เปน
กลัยาณชนหรอืธรรมกิชน จนกระทัง่เปนอรยิชน

แทจริงนัน้ ความเจรญิกาวหนาของคนจะเปนอารยธรรมได ก็
ตอเมื่อมีการศึกษาที่พัฒนาคนใหเปนอริยชน อยางนอยก็ใหมีคน
จํานวนมากทีเ่ปนกลัยาณชนหรอืธรรมกิชน

หากมนุษยยังกาวไปในวิถีแหงการสรางความเจริญตามแนว
คดิทีจ่ะพชิิตธรรมชาตอิยางทีเ่ปนมานี ้ คาํวา “อารยธรรม” กจ็ะเปน
สักวาชื่อเรียกที่ไรความหมาย เพราะทั้งแนวคิดนั้นและปญหาใน
ปจจุบันบอกอยูชัดๆ วา มนัเปนความเจรญิทีทํ่าลายธรรมชาต ิ เปน
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อารยธรรมที่แปลกแยกจากธรรมชาติ ซ่ึงก็คือเปนอารยธรรมทีเ่ปน
ปฏปิกษตอโลกนัน่เอง จึงเปนอารยธรรมตรงตามชือ่ท่ีแทจริงไมได

สรุปอีกชั้นหนึ่งวา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความรูเขาใจ 
และแนวคดิอยางใหม ท่ีเปลีย่นวถิทีางการพฒันามนษุย จากการ
เปนคูปรปกษท่ีจะชงิชยักบัธรรมชาต ิ มาสูความเปนองคประกอบที่
เกือ้กลูตอระบบแหงการอยูรวมกนัของธรรมชาตน้ัิน โดยทีต่วัมนษุย
เองกอ็ยูดมีสีขุ และอยูรวมสงัคมทีม่คีวามสขุอยางสมาน

พดูสัน้ๆ วา จะเกดิมอีารยธรรมทีแ่ทจริง สมัฤทธิจุ์ดหมายแหง
การม ีชีวิตทีสุ่ขเกษมดงีาม ธรรมชาตทิีร่ื่นรมย สังคมทีสั่นติสุข

การศกึษาทีพ่ฒันามนษุย บนฐานความรูเขาใจและแนวคดิ ท่ี
หยั่งเห็นมนุษยรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติท่ีโยงถึง
กนัเปนอนัเดยีว ใหมนุษยเจรญิกาวไปในความดงีามความสามารถ
และความเปนอิสระ โดยอยูดีมีสุขดวยกันอยางเกื้อกูลกับเพื่อน
มนุษยและธรรมชาตแิวดลอม อยางนีแ้หละคอื การศกึษาวถิพีทุธ ท่ี
บูรณาการไตรสกิขา ใหเกดิการพฒันา (ภาวนา) ครบท้ัง ๔ ประการ

การศกึษาทีเ่ปนระบบแหงบรูณาการอยางนี ้ จึงจะเปนการแก
ปญหาทีถ่กูตอง ซ่ึงทาํใหความทกุขของมนษุยในวงกลมทัง้ ๓ ช้ัน 
สงบระงบัสิน้ไปในเวลาเดยีวพรอมดวยกนั

ในการศกึษาแนวนี ้ ท่ีถงึคนถงึธรรม หรอืประสานไปดวยกนั
ท้ังกบัสงัคมและกบัธรรมชาตน้ีิ ขอสาํคญัทีไ่มพงึมองขามไป กค็อื 
จะตองคํานึงอยูเสมอถึงองคประกอบที่เกี่ยวของทุกดาน ท้ังดาน
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ชีวติ ดานสงัคม และดานสิง่แวดลอม และการทีจ่ะใหการพฒันา
ดาํเนนิไปอยางเกือ้กลูกลมกลนืกนั กบัท้ังสามารถจดัการความขดั
แยงแตกตางใหเกดิผลในทางทีด่งีามงอกเงย

การศกึษาอยางนี ้จะเรยีกวา พอด ีเปนสายกลาง (ไมสดุโตง) 
ตรงตามและสอดคลองกบัธรรมชาต ิ (แตไมใชปลอยตามธรรมชาต)ิ 
เปนระบบ ครอบคลมุ (ไมยดึตดิเพยีงบางแงบางดาน) กาวหนา (ไม
หยดุหรอืน่ิงเฉย ไมละเลยประมาทในการพฒันา) กไ็ดท้ังนัน้

อกีอยางหนึง่ซึง่สาํคญัไมนอย กค็อื เมือ่ระบบและกระบวน
การศกึษาตัง้อยูบนฐานความรูเขาใจและดาํเนนิไปดวยแนวคดิทีถ่กู
ตองแลว กจ็ะพบวา ขอคดิ คต ิวธิกีารทางการศกึษาใดๆ ของใคร ท่ี
ไหนกต็าม ท่ีดงีาม เปนประโยชน ไดผล กส็ามารถนาํมาใชไดท้ังสิน้

ท้ังนี ้ เปนไปตามหลกัการทีก่ลาวแลวขางตนวา แบบแผนวธิี
การทางการศกึษาใดผลติคนไดดมีคีณุภาพ ถาคนมคีณุภาพนัน้ไป
สนองแนวคิดที่ผิด ก็ยิ่งทําใหเกิดผลเสียหายมากมายและรุนแรง
มากขึน้ แตในกรณน้ีี กลายเปนวา เมือ่นําวธิกีารนัน้แหละมาใช กไ็ด
คนมคีณุภาพ ท่ีจะมาสนองแนวคดิทีถ่กูตอง ใหเกดิผลดมีากยิง่ขึน้

เพียงแตจะตองทาํดวยความรูเทาทัน และมีความชัดเจนวา 
จะนาํแบบแผนวธิกีารนัน้มาใชในสวนใด ดวยเหตผุลและเพือ่ความ
มุงหมายในขอบเขตใดและอยางไร แตพดูงายๆ วา เปนการศกึษาที่
ชัดเจนในหลกัการ ซ่ึงมคีวามสวางทีทํ่าใหเปดโลงเหน็กวางตลอดทัว่
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ใหโลกมั่นใจ สูสันติสุขได ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

ไดพดูมาแลว กข็อย้าํอกีทวีา เวลานี ้ โลกเปนปญหากนันวัเนีย
หนักนักในทุกดาน ท้ังปญหาชีวิตจิตใจ ปญหาสังคม และปญหา
สิ่งแวดลอม ท่ีรายก็คือ ปญหาเหลานั้นลวนสะสมมานานจนหนัก
หนวงและทวคีวามรนุแรงขึน้จนถงึขัน้ทีค่กุคามตอความอยูรอดของ
มนุษยชาต ิและถงึจดุทีห่วัน่วาจะทาํโลกใหถงึความพนิาศจบสิน้

ปญหาเหลานี้ท่ีแรงรายจนนาหวาดหวั่นถึงอยางนั้น เปนที่รู
กันชัดเจนแลววาเพราะเปนปญหาที่เกิดจากมนุษยเปนตัวการกอ
ใหเกิดขึ้น เหตุปจจัยในตัวมนุษยน้ันมีมากมาย แตท่ียืนพื้นเปนปม
หลักอันควรถือเปนจุดเนนที่การศึกษาจะสะสาง คือเรื่องความสุข

คนไมมีความสุขหรือขาดแคลนความสุข พากันเที่ยววิ่งไล
ไขวควาหาความสุข และการหาความสุขนั้น ก็เปนการหาแบบที่
ตองเที่ยวลาแยงชิงเบียดเบียนกัน พอตัวเองไดความสุข คนอื่นก็
อดความสุข ฉันได-เธออด เธอได-ฉันอด ถาแรงขึ้นไปก็ถึงขั้นที่วา
ฉันจะสุข-เธอตองทุกข เธอจะสุข-ฉันตองทุกข

ความสขุแบบทีต่องหา กต็องวุนวายกับการแยงชิงกันอยางนี้ 
เรื่องจึงชัดอยูแลววาจะไมมีทางพนจากการเบียดเบียนกัน แลว
ปญหาจะจบสิ้นไปไดอยางไร

ทีน้ี ถามนุษยพัฒนาดี มีการศึกษาที่ถูกตอง ความสุขของ
เขาก็จะพัฒนาขึ้นดวย อยางนอยก็พัฒนาพนจากความสุขแบบ
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แยงชิงเบียดเบียนกัน ข้ึนมาเปนความสุขแบบประสานที่คนมี
ความสุขไดดวยกัน เราสุข เขาก็สุขดวย เหมือนอยางพอแมจะสุข
ตอเมื่อลูกเปนสุข ถาลูกไมเปนสุข พอแมก็สุขไมได

โลกที่ดี ท่ีวามีการพัฒนา มีอารยธรรม จะตองมีลักษณะ
อยางที่วานี้ คือเปนโลกที่คนมีความสุขแบบประสาน คนรูจักสุข
ดวยกัน ถึงแมจะยังอยูในขั้นหาความสุข ก็รูจักหาความสุขแบบที่
เปนการรวมกันสุข ไมใชทําไดแคหาความสุขแบบแยงกัน

ขณะนี้ สังคมจมอยูใตปญหา ไมกาวหนาในการแกไข ก็
เพราะหากันแตความสุขแบบแยงกันสุข เมื่อเปนความสุขแบบ
แกงแยง ก็เปนธรรมดาที่จะตองเบียดเบียนกัน เหมือนกับทําให
การเบียดเบียนกันกลายเปนความจําเปน และการแกปญหาก็เปน
สักวาการปลอบใจ

เพราะฉะนั้น เราจึงตองเขามาสูการศึกษาที่ถูกตองตามแนว
วิถีพุทธนี้ ท่ีใหฝกใหหัดที่จะพัฒนาความสุข ใหรูจักที่จะมีความสุข
แบบประสาน ท่ีวาสุขดวยกัน หรือรวมกันสุข เมื่อเราสุข คนอื่นก็
สุขดวย เรายิ่งสุขเขาก็ยิ่งสุข เขายิ่งสุขเราก็ยิ่งสุข ถาพัฒนาในแนว
ทางอยางนี้ ก็ชัดเจนและแนนอนวา สังคมจะตองดีข้ึน

แตถาทําไมได สังคมก็จะมีสภาพที่ตรงขาม อยางที่เปนและ
เห็นกันอยูน่ีแหละ เมื่อคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งหาความสุข และได
ความสุขมา อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็อดสุข หรือตองทุกข ก็ตอง
เบียดเบียนกัน แลวอยางนี้โลกจะเปนสุขไดอยางไร
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ในเมื่อวิถีของโลกที่เจริญมาจนถึงปจจุบันเปนอยางนี้ คือมี
แตการแยงกันหาความสุข แลวก็เบียดเบียนกัน ก็ไมตองไปทํานาย
หรอก มันชัดเจนตัง้แตตนแลว กเ็หน็อยูชัดๆ แลววา โลกทีเ่ดอืดรอน
กนัมาแลว กจ็ะตองเดอืดรอนตอไปและเรือ่ยไปอยางแนนอน

มนุษยตางกลุมตางพวกไดสรางสิ่งที่เรียกวาความเจริญขึ้น
มา ในนามของอารยธรรม ความเจริญของมนุษยกลุมหนึ่งพวก
หนึ่งมักหมายถึงหายนะหรือความพินาศของมนุษยกลุมอื่นพวก
อื่น ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมจึงกลายเปนประวัติศาสตรแหง
การแยงชิงประหัตประหารและการทําลายลางกันของหมูมนุษย 
ถาไมเปนการขมเหงทําลายแบบปลาใหญกินปลาเล็ก ก็เปนการ
ชนกันของชางสาร

นอกจากนั้น มนุษยสรางความเจริญขึ้นในที่ใด ก็หมายถึง
การทําลายทรัพยากรและสภาวะแหงธรรมชาตท่ีิแวดลอมตวัเขาใน
ท่ีน้ัน แลวในทีส่ดุ ความเสือ่มโทรมของธรรมชาตท่ีิแวดลอมตวัเขา ก็
หมายถงึความทกุขยากขาดแคลนคงอยูไมไดของมนษุยเหลานัน้

โดยนัยนี้ อารยธรรมใหญนอยทั้งหลาย จึงลมสลายไปแหง
แลวแหงเลา

จนกระทั่งเมื่อความเจริญเริ่มขยายกวางไปถึงกัน การขัด
แยงทําลายลางกันนั้น ก็พัฒนาขึ้นมาเปนสิ่งที่เรียกวาสงครามโลก 
ซ่ึงไดเกิดขึ้นถึง ๒ ครั้งแลว และพอมองเห็นกันไดวา ถาสงคราม
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ใหญอยางนั้นเกิดขึ้นอีก ท้ังมวลมนุษยก็จะตองวอดวาย และโลกที่
มนุษยอยูก็จะพินาศ ไมอาจเปนที่อาศัยตอไปไดอีกดวย

อารยธรรมมาถึงปจจุบันในภาวะที่เปนโลกาภิวัตน ไมเฉพาะ
ความเจริญซึ่งเกิดมีท่ีหนึ่งจะถึงกันแกคนทั้งโลก แมปญหาความ
ทุกขความเดือดรอนซึ่งเกิดในที่หนึ่งก็แผกระจายอยางฉับพลัน
ทันใดไปท่ัวโลก และเมื่ออารยธรรมเจริญมาถึงขั้นนี้ การณกลับ
กลายเปนวา โลกาภิวัตนท่ีโดดเดนคือดานที่เปนปญหาแรงรายที่
จะทําลายมวลมนุษย

เมื่อแรกนั้น ผูคนพากันตื่นเตนวาไดมาอยูในยุคโลกาภิวัตน 
แตเดี๋ยวนี้ เขาเริ่มตระหนักรูวา สิ่งที่เปนโลกาภิวัตนอยางสําคัญ ก็
คือความทุกขและปญหา ความสุขของเขามีแคไดบันเทิงสนุก มัน
ฉาบฉวยและผานเผิน เหมือนแคทาแปงอยูช่ัวฉาบหนา

ท่ีเปนอยางนี้ ก็เพราะมนุษยมุงแตสรางความเจริญหาความ
สุขใหแกตนและพวกของตัว เขามองอารยธรรมออกไปขางนอก 
เปนความเจริญของตนบนความยอยยับเสื่อมสลายของฝายอื่น ไม
วาจะเปนมนุษยดวยกัน หรือธรรมชาติ แตแกนของอารยธรรม ท่ี
เปนตัวขับเคลื่อนอยูในขางใน เขาไมไดพัฒนา

มนุษยบอกวาเขามีอารยธรรม เอาชนะธรรมชาติได เจริญรุง
เรืองมีบานเมืองใหญโต แตตัวมนุษยเองนั้นก็ยังอยูกันดวยกฎปา 
หาไดพัฒนาตัวเองใหมีอารยธรรมไม ครั้งเปนคนปาคนดอย เคย
คิดอยากจะเอา อยากจะได จะห้ําหั่นทําลายกัน เคยคิดอยางไร 
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แมจะเจริญขึ้นมาถึงยุคไอที สวนใหญก็ยังมีจิตใจแคอยางนั้น
จนในที่สุด อารยธรรมก็กัดกรอนทําลายตัวมันเอง หาก

อารยธรรมเดินหนาตอไปในทิศทางเดิมน้ัน ก็มองเห็นกันชัดๆ วา 
ท้ังมนุษยชาติและทั้งโลก ก็จะตองพินาศจบสิ้นไปดวยกัน

 เมื่อตระหนักรูปญหาแลว ถึงเวลาที่จะตองหันมากอบกู
อารยธรรม มนุษยรุนตอไปนี้ จะตองนําอารยธรรมขึ้นสูทิศทางใหม 
หมดสมัยสําหรับการศึกษาที่สนองความปรารถนาในการสราง
อารยธรรมแบบเกา มนุษยตองการการศึกษาที่สรางมนุษยผูมี
ปญญาและพลังความสามารถที่จะหันเหกระแสอารยธรรมได

ในสภาพโลกาภิวัตนท่ีมนุษยมีความเสื่อมความเจริญถึงกัน 
น้ี ก็คือเขามีสุขมีทุกขรวมกัน มนุษยจะตองเลิกการหาความสุข
สรางความเจริญบนความทุกขความพินาศของคนอื่นฝายอื่นและ
ของธรรมชาติ แตจะตองพัฒนาความสามารถที่จะสรางสรรค
ความเจริญและความสุขอยางที่ทุกคนทุกฝายจะไดประสบรวมกัน 
น่ันก็คือศักยภาพของระบบการศึกษาที่ครบกระบวนเปนไตรสิกขา

 มนุษยพูดกันมานานนักถึงการที่จะใหมีประชาธิปไตยเปน
ความจรงิขึน้มา เราบอกกนัถงึขัน้ทีว่าประชาธิปไตยนั้นไมใชแคเปน
ระบอบการปกครอง แตมันเปนวิถีชีวิตเลยทีเดียว

เขาพดูกนัถงึการพฒันาประชาธปิไตย พดูกนันกัหนาถงึการ
ใหทุกคนมีสวนรวม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหนึ่ง เขียนไปใน
สาสนถึงรัฐสภาวา “การที่ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการของ
การปกครอง เปนแกนแทของประชาธปิไตย” (Lyndon B. Johnson, 
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May 25, 1967: “Public participation in the process of 

government is the essence of democracy.”) และในเมอืงไทย
ระยะใกลๆ  น้ี ก็ไดยินวาย้ํากันนักถึงหลักการมีสวนรวมนี้

แตบอยครั้ง  ท้ังที่บอกวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ปกครอง แตสวนรวมนั้นก็เปนแคเลหกลหรือเปนของหลอกๆ ซ่ึง
เขาไมถึงตัวประชาธิปไตย การมีสวนรวมดวยพฤติกรรม บางทีก็ได
แครูปแบบ ไมเปนหลักประกันวาจะมีประชาธิปไตยจริง

ทางฝายพวก “ประชาธิปไตยของประชาชน” (คอมมูนิสต) ก็
บอกวา ตองมีสวนรวมในการครองโภคทรัพย (share of wealth)

ท่ีจริง การมสีวนรวมอยางทีว่านัน้ ไมวาจะมสีวนรวมออกเสยีง 
รวมเลอืกตัง้ รวมม ีรวมกนิ รวมได รวมใช รวมบริโภค กค็วรใหมีท้ัง
น้ัน แตปญหาอยูท่ีวา นอกจากบอยครั้งสวนรวมไมใชของจริงแลว 
ผูท่ีถือหลักการมสีวนรวมนัน้ พอจับการมสีวนรวมแงไหนขึน้มาถอื ก็
เอียงดิ่งโดงสุดโตงไปแงเดียว จนไมรูตัววาไดเอาการมสีวนรวมแง
น้ันเปนจดุหมายไปเสยี กเ็ลยไปไมถงึจุดหมายที่แทจริง ในที่สุดผล
ออกมา กลายเปนวา สังคมยังมีการเบียดเบียนกันมาก หรือไมก็
อยูใตการบีบคั้น คนไมมีความสุข

ท่ีถกูนัน้ วาอยางรวบรดั กเ็อาการมสีวนรวมในการปกครอง
น้ันแหละ โยงไปประสานกบัการมสีวนรวมดานอืน่ๆ แตท้ังหมดนัน้
จะตองไมใหขาดพลาดจุดหมายแท ท่ีจะใหเอื้อตอการพัฒนาตัว
ของแตละคน และการที่เขาจะมีความสุขตามที่เหมาะกับภาวะ
แหงการพัฒนาตัวของเขานั้น
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รวมแลวก็คือ ใหคนมีสวนรวมในการปกครอง รวมเปนเจา
ของ รวมม ีรวมกนิ รวมได รวมใช รวมบริโภค รวมรูเขาใจ รวมจติรวม
ใจ และในทีส่ดุขาดไมได กม็สีวนรวมในความสุข คือรวมสขุดวย

ตอเมือ่ใดมสีวนรวมพรอม ท้ังทางพฤตกิรรม ทางปญญา และ
ทางจติใจ จนถงึสขุทกุขสมานกนัได น่ันจงึจะเปนการมสีวนรวมทีแ่ท

เมื่อมนุษยเจริญมาจนถึงขั้นเปนสังคมยุคไอทีขนาดนี้แลว 
ถาไอทีน้ันรับใชการศึกษาที่ครบเปนไตรสิกขา ประชาธิปไตยก็จะ
บรรลุจุดหมาย ใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการปกครองและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้นไดอยางแทจริง

น่ีก็เหมือนกับวา เรามาถึงขั้นที่ตองสรางมนุษยพันธุใหม แต
คงมใิชเปนการสรางดวยการตดัแตงยนีตามวธิทีางพนัธวุศิวกรรม ให
ไดมนุษยท่ีมาสนองรับใชแนวคิดของอารยธรรมที่ผิด อยางมี
ประสิทธิภาพไดผลแรงรายหนักขึ้น แตเปนการสรางดวยวิธีพัฒนา
คนทั้งตัวของเขาดวยการศึกษา ใหมีปญญาซึ่งมาสานแนวคิดอัน
ถกูตอง ท่ีจะตัง้เจตจาํนง ในการสือ่สารสมัพนัธและดาํเนนิพฤตกิรรม
ในทางแหงการสรางสรรคอารยธรรมแบบสมานสุขดวยดุลยบริโภค
ใหเกิดเปนความจริงขึ้นมา

แมวาอารยธรรมโดยรวมจะออกผลสุดทายเปนการทําลาย 
แตอารยธรรมนั้นกาวมาไดเพราะมีความเพียรในการสรางสรรค
รวมอยูดวยในกระแสของมัน ดังที่บัดนี้ เรามีสรรพอุปกรณ
เทคโนโลยีท่ีทวีสมรรถนะในการทํางานและการผลิตของมนุษย
บาง ท่ีขยายวิสัยแหงอินทรียบาง ตลอดจนไอทีท่ีทําใหขอมูลขาว
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สารเปนโลกาภิวัตน ทันทีและทั่วถึงกัน ชวยใหมนุษยทําอะไรๆ ได
สําเร็จตามตองการ ในขอบเขตและปริมาณ อันเกินจะกลาว อยาง
แทบไมอาจนึกไปถึงได

ถามนุษยกลับตัวกลับใจเสียใหม ก็กลายเปนความประจวบ
เหมือนไดจังหวะพอดีวา เขามีความพรอม โดยการสนับสนุนของ
สรรพอุปกรณน้ัน อันจะอํานวยประโยชนท่ีแทของความเจริญ ก็คือ
การทีม่นุษยพนัธุใหมน้ี พอนกึจะทาํการอนัสนองแนวคดิทีถ่กูตองขึน้
มา กส็ามารถนาํอปุกรณเหลานัน้ไปใชไดโดยพลนั ในการสรางสรรค
ความเจรญิแบบมสีวนรวมมรีวมใชรวมรูเขาใจไดสมานสขุทัว่หนากนั

ขอสําคัญ หัวใจของเรื่องอยูท่ีตองมีการศึกษาซึ่งพัฒนา
มนุษยไดถูกทาง ใหไดมนุษยท่ีมีคุณภาพใหม และอารยธรรมจะ
ตองเปลี่ยนไป

แทนที่มนุษยผูมุงหนาไปในการแยงชิง ซ่ึงเกงในการหา
ความสขุ เราจะมมีนุษยท่ีเกงในการทาํใหคนทัง้หลายเปนสขุ ผูท่ีใช
และพัฒนาอุปกรณเทคโนโลยีในการทํางานและการผลิตเพื่อ
ประโยชนสุขอันรวมกัน

โดยเฉพาะในสภาพโลกาภิวัตนแหงยุคไอทีน้ี ท่ีอุดมดวยทุน
ทางปญญา เราจะตองพัฒนามนุษยใหสามารถใชทุนไอทีน้ันใน
การพัฒนาปญญาใหไดสมจริง

น่ันก็คือ มนุษยผูซ่ึงจะไมมัวหลงใหลในการเสพ ท่ีถูกมอม
เมา ปลุกปน ยั่วยุ ใหเปนเพียงเหยื่อผูถูกกระทําหรือถูกลากจูงไป



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓
โดยเทคโนโลยี แตเปนอิสรชนผูท่ีท้ังตนเองก็เกงกาจสามารถใน
การที่จะมีความสุข และสามารถใชไอทีใหเปนประโยชนไดสม
ความมุงหมายของมัน ในการที่จะสรางสรรคและแผขยาย
ประโยชนสุขใหเปนโลกาภิวัตนอันไพบูลย

น่ีก็คือการศึกษาที่เรียกวาวิถีพุทธตามระบบแหงไตรสิกขา

เรามาชวยกันทําใหคนพัฒนาตามหลักไตรสิกขานี้เถิด
โลกจะมีสันติสุข  โดยที่ ทุกอยางจะประสานกลมกลืนและ
เกื้อกูลกันไปหมด

แลวกจ็ะเหน็วา โอโฮ! น่ีการศึกษา ทําใหมนุษยดีงาม สุข
สันต เกงกลา มีความสามารถขึ้นไดอยางนี้เชียวหรือ น่ีเปนความ
สามารถที่ดีแท วิเศษจริงๆ เพราะเปนความสามารถที่เกื้อกูลตอ
สังคม เกื้อกูลตอชีวิตของตนและผูอื่นไปดวยกันทั้งหมด ทุกอยาง
กลมกลนืประสานกนัลงตวัจรงิๆ

การศึกษาอยางนี้จึงสมที่จะเรียกวาเปนระบบ จะเรียกวา
เปนองครวม หรือเปนบูรณาการ หรือจะเรียกวาอะไรที่ดีๆ ก็ไดท้ัง
สิ้น แตเวลานี้ ถอยคําเหลานั้น เขาพูดกันแคเปนศัพทขลังๆ ไปเทา
น้ันเอง แตเนื้อตัวมันไมบูรณาการ มันไมเปนองครวม มันไมสมดุล 
มันไมสอดคลอง ไมสมจริงเลย

เพราะฉะนั้น เราตองมาชวยกัน เมื่อมั่นใจในหลักการของ
ไตรสกิขา วาเปนการศกึษาทีถ่กูตอง กจ็ะมัน่ใจวา การศกึษาทีเ่รยีก
วาเปนแนวพุทธ เปนวิถีพุทธนี้ จะทําใหชีวิต และสังคม รวมตลอด



สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ๓๔

ท้ังโลกที่รองรับและแวดลอมรอบตัวนี้  ดีงาม  ร่ืนรมย  นาชื่นชม  
สดใส มีสันติสุขไดอยางแนนอน

ขอใหทุกทานมีความมั่นใจนี้
ท่ีจริง ตองหวังวาทุกทานมั่นใจอยูแลว และจงมีความเขม

แข็งในการที่จะเดินหนากาวไปสูความสําเร็จ ซ่ึงไมใชหมายถึง
เพียงความสําเร็จของตัวเรา อยางที่ในสังคมเวลานี้มักจะเขาใจกัน 
ท่ีวาพอตัวฉันมีความสําเร็จ คนอื่นก็ดอยลงหรือเดือดรอน แต
หมายถึงความสําเร็จแหงหลักการนี้ คือหลักการที่จะทําใหเกิด
ความดีงาม ความรมเย็นเปนสุขดวยกันและทั่วกัน ดังที่กลาวมา

ขออนุโมทนา โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และบานพุทธประถม 
ท่ีรวมอยูในชื่อบัดนี้วา โรงเรียนสยามสามไตร ท้ังโยมผูบริหาร ครู
อาจารย ผูปกครองทั้งหลาย ตลอดถึงบุคคลที่สําคัญ ซ่ึงเปนเปา
หมายของเรา คือเด็กนักเรียน ขอใหทุกทานเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรม เจริญดวยประโยชนตน และประโยชนทาน ตลอดทัง้พฒันา
ข้ึนไปในประโยชน ท้ังขั้นทิฏฐธัมม และข้ันสัมปราย พรอมทุก
ประการ

ขอใหทุกทานมีความรมเย็นงอกงามในธรรม และชวยกันนํา
ความรมเย็นเปนสุขนั้น มาใหแกสังคมและแกโลกนี้ ใหมีความสุข
รวมกันยั่งยืนนานสืบไป
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